
 

 

 

 

 

Mae prosiect Cyfeillion Cerdded Cymru yn cael ei redeg gan Living Streets a’i ariannu gan Y 

Gronfa Iach ac Egnïol, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac 

Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'n galluogi pobl dros 50 mlwydd oed i gerdded a siarad, a 

thrwy hynny wella iechyd a lleihau unigedd. Mae'n helpu pobl i aros yn symudol drwy 

gerdded i'r siopau cyfagos neu barc ac archwilio hanes lleol a bywyd gwyllt trefol. 

 

Sut gall pobl gymryd rhan yn y prosiect Cyfeillion Cerdded Cymru? 

Gall pobl naill ai gysylltu â chydlynydd y prosiect eu hunain yn uniongyrchol neu gael eu 

hatgyfeirio gan rywun arall. Gall hyn fod yn aelod o'r teulu, yn feddyg teulu neu'n 

wasanaethau iechyd, neu'n sefydliad cymunedol lleol. Wrth lenwi ein ffurflen atgyfeirio 

ddiogel ar-lein, gofynnir iddynt roi eu caniatâd i ni gysylltu â nhw. Yna, bydd cydlynydd y 

prosiect yn cysylltu i ddweud "Helo", cyflwyno'r prosiect a dod i'w hadnabod. Gofynnir nifer 

o gwestiynau iddynt hefyd i ddarganfod faint o ymarfer corff (os o gwbl) maen nhw’n ei gael 

a sut maen nhw'n teimlo.  

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i fynd yn syth i'n ffurflen atgyfeirio ar-lein (Survey Monkey) 

Arolwg Ffurflen Atgyfeirio Cyfeillion Cerdded Cymru (surveymonkey.co.uk) 

 

Beth am coronafeirws a chadw phellter cymdeithasol? 

Er ein bod yn aros am yr amser pan fyddwch yn gallu dychwelyd yn ddiogel i gerdded mewn 

grwpiau bach rydym wedi cyflwyno cam arall yn y prosiect – cyfeillio dros y ffôn a 

gweithgareddau hunanarweiniad.  

 

Sut fydd y broses gyfeillion ffôn yn gweithio? 

Unwaith y bydd pobl wedi ymuno â'r prosiect, byddant yn cymryd rhan mewn rhaglen 8 

wythnos o weithgareddau hunanarweiniad. Bob wythnos, byddwn yn cysylltu â 

chyfranogwyr ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau y gallant ddewis ohonynt. Gellir eu 

gwneud yn yr awyr agored a'r tu mewn ac fe'u cynlluniwyd i gael pobl yn fwy egnïol yn 

gorfforol ac yn feddyliol. Unwaith y byddwn yn dechrau ein teithiau cerdded yn y gymuned 

bydd y cyfeillio ar y ffôn yn dod i ben. 

 
Sut fyddwch chi'n gwybod p’un a yw'r prosiect yn llwyddiannus? 
Byddwn yn gofyn cyfres o gwestiynau i'n cyfranogwyr pan fyddant yn ymuno â'r prosiect am 
y tro cyntaf i helpu i sefydlu pa mor gorfforol egnïol ac iach maen nhw’n teimlo. Byddwn 
wedyn yn ailadrodd y cwestiynau hynny ar ôl 4 wythnos.  Byddwn hefyd yn cysylltu â sampl 
o gyfranogwyr ar ôl 6 mis. Drwy gymharu'r canlyniadau, byddwn yn gallu gwerthuso'r effaith 
y mae cymryd rhan wedi'i chael.  Mae'r cwestiynau'n syml, a bydd yr holl wybodaeth a 
ddarperir yn cael ei thrin yn gyfrinachol.  
 
Dysgu mwy?  



Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan naill ai fel cyfranogwr neu i atgyfeirio 

rhywun, cysylltwch ag Ilona Carati walkingfriendswales@livingstreets.org.uk neu ffoniwch 

07566 777410 
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